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APEL DO PREZYDENTA O ZAWETOWAN|E
USTAWY o NAslENNlcTWlE
Apelujemy do Pana Preżrydenta o skorryśt$niez pfa$a veta i niedopu§zczenie do prryjęcia ustarły o
Irśiennictwie w obe€nej formie w której kluczowa cĘśćzapisow zost4ła usunięta przęz posłów Po i PsL.
Jak Panu wiadomo, już marcu 2012 ówcżesny minister rolnictwa obiecal zaniepokojonym pszczglarzom, żĄ
wprowadzizakaz upraw genetycmie modyfikowanej kukurydzy MoN 8l0, Nie doczekaliśmy się zakazu a
w zmian za to mamy propozycję ustawŁ która otwi€ra Polskę na uprawy GMo,

Fak, że doĘd nie ma w Polsce zakazu upmw genełcziie zrnodyfikowanych roślinjest powodem do
na§ze8o ogrcmnego niepokoju. Po|ska pozostaje w ty|e za innymi knjami europej§kimi nie zapobiegając
temq by jakośćpo|skiego miodu była utr"zymana. Taka §},tuscjr przynie§ie Iiermiernie szkodliwe
konsekwencje dl* p§zczelrrzy.

w

świetle najnowsrych badań, przeprowadzonych we Francji prżez piofe§ora Semliniego, nad wpł\vem
spożywania genetycalie zmodyfikowanych organiaiów obserrłuje się wzrastające poczucie wśród
społ€czeństwa,

źę Rząd RP przedkłada inter€sy

korporacji

cMo

ponad intefes Polaków.

Dom.g.my śięod P.eą/d€nta RP zswetowrnir now€i Ustewy o N$i€ndictwie, którs po zmianach w
§€jmie, uchyla uakgzy rcj€ślracji gene§/cunie zmodyfikowanych naśion(GMo) i obrotu tymi
n8ion.mi. Domrgamy się od Rządu RP rłpfov8dżenia autonomicunych pr.epi§ów (u§ta$o$Tch),
które trwile i skutćczDie zAbezpiccą Po|§Ę przed uprrwsDi r.oślin genetycznie zmodylikowenych

(cMo),

Domagamy się ponadto:
1. NATYcHMIAsTowEGo WPRoWADZEN|A, ZAKAZU UPRAW GMo w PoLscE, w §m
szczególnie upmw kukurydzy MoN8l0 i ziemniaków AMFLoRA.
2. odr.rcenia wszelkich ustaw, które pozwalają na wprowadzenie genetycznie żmodńkowanych
nasion i roślinw polsce.
3. stopniovego wycorywania ze sprzedaą ploduktów ż),wnościołychipasz zawierających GMo _
t€rmin całkowitego \łycofania wspomnianych produków nie rnoże być dłaższy niż3lata.
4. Nieog.aniczonego dostępu do fiadycyjnych, lokalnych,/regionalnych nasion.
produkowanej przez tradycyjnych
5. Nieograniczonego dostępu do dobrej jakościżlrłności
i ekologicmych rolników co wiąże śięjednoznacznie z opmcowaniern ręgulacji, któ.e będą tę
sprzedź ułatwiĄ a nie utrudniały, jak to je§t obecnie.
Jest to spmwa pięrwszoplanowa dla zdrowia i dobra Polaków, dla stanu rolnictwa i niezależnościkraju.
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adres do korespondencji: Prezes mgr inż, ElżbietiE Kowalczyk, ul. Pia§kotva 3,/30, 2+100 Puławy, lel. 5(N874751
6,ńeil: €lóieta,sżlachetka@wp,pl

